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De Staat van Zuid-Limburg, 

met de Staat van de VVV 
 

Anya Niewierra 

Stichting VVV Zuid-Limburg 

 
 

 

 

Waarover vertel ik het 

komende uur?    
 

Over de staat van het toerisme in ons mooie 

Zuid-Limburg, wat gebeurt er op dit moment,  

Wat kan Zuid-Limburg doen a.d.h.v.  

10 principes.  

Wat is de rol van de VVV daarbinnen… 

Inclusief onze Bloempotstrategie 

Dit aan de hand van de 6 V’s…  

Ofwel 2 x VVV 

Valkenburg & het Heuvelland, waar ‘t toerisme in NL begon 

 

 

Wapenfeit in 2010: Viering 125 jaar VVV Zuid-

Limburg met HM Koningin Beatrix 

 

 
Wapenfeit: Zuid-Limburg was de 1e regio in NL die 

de EDEN Award won en daarmee een European 

Destination of Excellence werd. Wij zijn ook mede 

oprichter van de EDEN Association.   

 

Wapenfeit: Zuid-Limburg is de enige 

binnenlandse regio in NL die deel uitmaakt 

van de wereldwijde Duurzame Top 100.  
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Wapenfeit: ZL was de 1e NL 

bestemming die de WTTC prijs won.  

 

Rol VVV Zuid-Limburg 
 

 Het bevorderen van het toerisme in en naar Zuid-Limburg 

 Het faciliteren en stimuleren van innovatie en toekomst- 

denken in Zuid-Limburg 

 Het (helpen) creëren en verspreiden van originele content 

 Het regisseren van verbindingen en gesprekken in en over 

Zuid-Limburg 

 Onze gasten verwelkomen met originele en creatieve 

verhalen en producten, in elke fase van hun ‘reis’  

 Het versterken van de reputatie van het merk Zuid-

Limburg.  

 

 

VVV Zuid-Limburg in kengetallen 
 

 Omzet € 6.000.000, waarvan 75% commercieel via 

gasten, ondernemers, projecten, EU fondsen. 

 900 betalende ondernemers. Een van de grootste 

ondernemersorganisaties van Limburg 

 18 gemeenten (van de 33 in Limburg) 

 70 medewerkers 

 35 infopunten, waarvan 5 Limburg Winkels 

 

 
VVV Zuid-Limburg won de laatste jaren 

diverse prijzen. Waaronder  

“Slimste bedrijf van Nederland” in 2012 

 

Onze droom, als VVV, 

voor Zuid-Limburg 
 

 Een florerend toerisme, dat Limburg 

economisch, maatschappelijk en 

cultureel versterkt, dat duurzaam 

opereert in harmonie met zijn omgeving, 

dat ons verbindt, dat vreugde geeft aan 

de mensen die hier leven én aan de 

mensen die ons bezoeken… 

 

 

We werden toeristisch groot door onze perifere ligging in NL. 

Die ligging is anno 2017 onze toekomst, want nu liggen we 

niet meer perifeer, maar in het centrum van de EU. 

Euregio  
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In 150 jaar werd het toerisme een 

economische topsector voor ZL 

 • € 1,2 miljard omzet (11% BBP) 

 

• 20.000 directe banen (7,4%)  in 4 seizoenen 

 

• 2.500 MKB-ers 

 

• Voorzieningen in kleine kernen blijven overeind 

 

• Toerisme sponsort verenigingen 

 

• Voorzieningen voor toeristen bieden ook vreugde aan inwoners. 

  

• Vrijetijdsvoorzieningen zorgen ook voor aantrekken inwoners  

Na Valkenburg en het 

Heuvelland kozen ook 

Maastricht, Parkstad en de 

Westelijke Mijnstreek voor 

de kansen van het 

toerisme. Ieder met zijn 

eigen accent:  

Valkenburg aan de Geul, Vestingstad, 

Wielerstad, Kurort, Kerststad, etc.   

 

 

Het Heuvelland, een uitzonderlijk mooi 

Nationaal Landschap 

 

 

Maastricht:  cultuur, shoppen, 

evenementen, Europese (Congres) Stad 

 

 

Westelijke Mijnstreek, vlakke Grensmaas 

regio op het smalste stuk van NL 
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Parkstad Limburg: een prijswinnende 

transformatie van zwarte mijnstreek naar 

groene urban leisurezone 

En toch blijft dit de belangrijkste trekker 

van verblijfsgasten naar Limburg, zo 

blijkt uit de cijfers: 

Motivatie van gasten om naar  

Limburg te komen 

Door Grontmij/Sweco 2010 

Motivatie van gasten om naar  

Limburg TERUG te komen 

Door Grontmij/Sweco 2010 

Bestedingen per gemeente. Grote verschillen per 

gebied in bestedingen dag/verblijf. VVV verzorgt elke 

4 jaar dit onderzoek + elke 4 maanden de Barometer 

 
(x € 1.000.000 door ZKA in 2015 in opdracht van VVVZL) 



  

 •5 

Spontane associaties met Limburg. Conclusie: 

vooral de “verhalen” van het zuiden bepalen het 

imago van heel Limburg! 

Door Grontmij/Sweco 2010 

Dus vooral in het 

heuvelland, Valkenburg 

en Maastricht worden de 

“verhalen” gemaakt die 

onze gasten aan héél 

Limburg koppelen. 

 

 

De verhalen over eten & drinken 

 

 

De verhalen over tradities… 

 

 

De verhalen over bezinning en 

religie…  

 

De verhalen over onze 

geschiedenis met de vele 

bezetters… 
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De verhalen over de 

(onder)grond… 
 

 

De verhalen over bouwstijlen… 

 

 

De verhalen over kastelen  

en wat daar gebeurde…  

 

De verhalen over unieke 

bloemen, planten en dieren… 

 

 

De verhalen over onze grenzen en 

onze drielanden ligging… 
 

 

De verhalen over onze vlaaien en 

ons Bourgondische leven… 
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De verhalen over onze hoofdstad Waarin is Zuid Limburg 

goed?  

Waarin minder?  

Welke wolken drijven op 

ons af?  

Waar schijnt de zon?  

Ofwel, wat is onze SWOT? 

SWOT 
ZWAK - Veel evenementen echter zonder thema en samenhang en 

zonder internationale aanzuiging – onvoldoende cultuur met de 

grote C – Geen internationaal ‘landmark’ – Uitstekende imago is 

verbonden aan oude waarden – Weinig actie rond Euregionale 

ligging – Grensmaas voltrekt zich in stilte – Geen synergie tussen 

landbouw en horeca – deels zwak qua innovatiekracht (vooral in 

verblijfssector) – onderliggende samenwerking niet optimaal – 

heuvels blokkeren recreatief fietsen –geen integraal T/R beleid 

voor ZL  

 

BEDREIGING - Monovraag 87% NL – Verschraling landschap – 

Tanende gastvrijheid – Late signalering T/R ontwikkelingen in 

omliggende buitenland – Groei interesse gast naar nieuwe 

bestemmingen (ZAP) – Verdwijnen Limburgse cultuur – 

Ontwikkelingen binnen landbouw – Groei aanbod 

verblijfsaccommodaties elders – Nieuwe bestemmingen met veel 

marketinggeld - MICE ontwikkelingen elders in Europa 

SWOT 
STERK - Fraai en toegankelijk landschap – 2000 jaar historie – 

Mijnverleden als bindend element – Grotten met belevingswaarde – 

Drielandenligging - IJzersterk imago op NL markt  - Positief 

Bourgondisch profiel -Goed verbonden qua vervoer -Breed shopping 

aanbod – veel attracties op kleine ruimte – Wielerbulten – vriendelijke 

bevolking met hoog organiserend vermogen - Promotioneel goed 

georganiseerd – Veel inwoners naast veel gasten –Kansen voor 

ambassadeurs – Op bestuurlijk niveau geen discussie over belang 

toerisme – ruim verblijfsaanbod in alle klassen – Grensmaas – Centrale 

ligging in NW EU 

 

KANS – Euregionale ‘grenzen’ – Opkomst ‘Groene fiets’ – Groeiende 

gezondheidscultus – Stijgende belangstelling voor het ‘internantionale’– 

Hang naar authenticiteit en spiritualiteit – Groeiende  waardering voor 

natuur – Gewonnen Awards bieden kansen tot affichering als duurzame 

bestemming – ZAP gedrag is gunstig voor ZL dat veel biedt op kleine 

oppervlakte – NRW als zoekmarkt – Populariteit korte vakanties – 

Diverse projecten op vlak van gebiedsontwikkeling – Wielrennen – 

Groeiende belangstelling voor streekproducten  

 

En wat zijn  

trends en ontwikkelingen, 

 ofwel welke  

nieuwe werkelijkheid  

nadert, of is er al? 

Een nieuwe 

werkelijkheid 

•The 

collaborative 

economy 

•User generated 

content en sociale 

platformen 

•Dominatie 

OTA’s  

•(bv. Booking) 

•Het mobiele 

leven 
•Beeld i.p.v. 

woord) 

•Online is 

vakgebied 
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Een nieuwe 

werkelijkheid 
•Robotisering 

•Zo jong 

mogelijk oud 

worden 
•Toename geestesziektes 

•Geopolitieke 

verschuivingen 

(China) 

•Een zappende 

samenleving 

Een nieuwe 

werkelijkheid 

•Gamification 
•1-op-1 marketing 

•Kortingen 

zijn drives… 

•Gast onthoudt 

alleen nog 

verhalen > nodig 

is storytelling •Sharing society 

Een nieuwe 

werkelijkheid 

•Tweedeling in 

samenleving 

•Think Global 

Act local 
•Gast zoekt 

betekenis & 

authenticiteit 

•Duurzaamheid is hot 

•Battle of 

generations 

Maar, wat gebeurt er nu  

-op dit moment-  

in Zuid-Limburg?  

Ik leg dit uit a.d.h.v. het 

 ‘Organigram Toerisme’  

met de 6 V’s 

 

De 6’V’s v/d NV Toerisme Zuid-Limburg 

Directie 
Ministeries 

Provincie 

Gemeenten 

Vermaak 
Attracties, evenementen, 

festivals, horeca,  

sportmanifestaties, cultuur,  

waterrecreatie, excursies,  

Kooptoerisme/shoppen,  

Agro-toerisme 

 

 

Verblijf 
Hotels, pensions,  

B&B’s,  

campings,  

bungalowparken,  

groepsaccommodaties,  

bootligplaatsen,  

appartementen, huisjes 

 

Vervoer 
Bereikbaarheid per auto,  

trein, bus, taxi,  

vliegtuig, boot  

bewegwijzering, 

parkeren, fiets-,  

wandel-, ruiterroutes 

 

 

 

Verleiden 
Informatie 

Communicatie 

Distributie 

Verbinden 
Onderwijs 

Koepels 

 

Vergezichten 
natuurgebieden,  

monumenten, parken, 

natuurorganisaties, 

Boerenorganisaties, 

ecologische  

Verbindingszones, b 

innensteden 

 

 

© Anya Niewierra 

We beginnen bij de peiler  

‘Vergezichten’  

Ofwel bij ons landschap… 

Wat gebeurt daar? 

Per subregio… 

En wat doet de VVV?  



  

 •9 

 

De 6’V’s v/d NV Toerisme Zuid-Limburg 

Directie 
Ministeries 

Provincie 

Gemeenten 

Vermaak 
Attracties, evenementen, 

festivals, horeca,  

sportmanifestaties, cultuur,  

waterrecreatie, excursies,  

Kooptoerisme/shoppen,  

Agro-toerisme 

 

 

Verblijf 
Hotels, pensions,  

B&B’s,  

campings,  

bungalowparken,  

groepsaccommodaties,  

bootligplaatsen,  

appartementen, huisjes 

 

Vervoer 
Bereikbaarheid per auto,  

trein, bus, taxi,  

vliegtuig, boot  

bewegwijzering, 

parkeren, fiets-,  

wandel-, ruiterroutes 

 

 

 

Verleiden 
Informatie 

Communicatie 

Distributie 

Verbinden 
Onderwijs 

Koepels 

 

Vergezichten 
natuurgebieden,  

monumenten, parken, 

natuurorganisaties, 

Boerenorganisaties, 

ecologische  

Verbindingszones, b 

innensteden 

 

 

© Anya Niewierra 

De regio’s van Zuid-Limburg 

Westelijke Mijnstreek 

Langs de 

Maas 

ontstaat 

tussen nu 

en 2024 

nieuwe 

natuur met 

vele 

wandel- en 

fietspaden. 

Rivierpark Maasvallei: VVV verzorgt 

mede de marketing en ontwikkelt 

mede de wandel en fietspaden.  

In Stein: Plannen voor de Brug der Beiden 

Limburgen. VVV schrijft toeristische visie  
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Renaturatie en 

herstel van de 

Geleenbeek 

Corio Glana: 

VVV al vanaf 

start 

betrokken bij 

ontwikkeling 

routes, 

informatie en 

marketing.  

Ligne Sittard, vóór… en ná!  

VVV = brandpartner met events 

Kaart Parkstad Parkstad  De Buitenring, het grootste 

infrastructurele project ooit van 

Limburg! VVV ontwikkelt nieuwe routes 

+ mede infovertrekking + draagvlak.  

Belevingsroutes Parkstad 

 
 

Concept LeirureRing Parkstad: op de 

snelweg al promotie maken over je 

gebied! VVV is mede initiatiefnemer en 

organiseerde mede de eerste Charette  
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Een ring die informeert en verleidt 

via de nieuwste IT.  

IBA Parkstad ontwikkelt ook een 

Leisure Lane! 

VVV zit in routeteam.   

IBA Parkstad creëert ook iconen! 

Hier het ontwerp voor de Oloïde op 

de Wilhelminaberg in Landgraaf. 

VVV was betrokken bij ideevorming…   

Een nieuw pareltje in Parkstad: de 

Schinveldse Bossen. VVV bedacht 

en voert de campagne uit + routes 

Plan Nature Wonder World.  

VVV betrokken bij lobby. 
Zuidelijk Heuvelland 
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De makers van 75% van ons 

landschap, de boeren, staan onder 

druk! Landschapsbeheer is niet 

meer vanzelfsprekend.  

VVV bracht daarom in 2017 voor het eerst 

agrariërs en toeristische ondernemers bij 

elkaar, wat leidde tot een “convenant” tussen 

beide groepen over onderhoud landschap en 

distributie van streekproducten.  

We wassen de MAKE UP 

van onze heuvels: 

immers, hagen en 

wegkruisen verdwijnen. 

Wat blijft is een kaal 

gezicht… 

VVV ontwikkelde de 

bewustzijn campagene 

“Kruistocht op 

Wandelschoenen” 

We ontdoen ons van de sierraden 

die onze heuvels tot leven brengen. 

Immers, de Mergelland schapen 

dreigen te verdwijnen. 

 

VVV in werkgroep  

“gescheperde begrazing”  

Koeien blijven vaker “op stal”, 

waardoor onze heuvels stillevens 

worden zonder beweging. 

 

 

 

 

Om hiervoor bewustzijn te creëren, 

biedt de VVV “koe-knuffelen” aan… 

Maïs blokkeert steeds vaker ons 

uitzicht in de zomermaanden… 
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Hoogstam boomgaarden  

verdwijnen… 

 

 

 

 

 

VVV is betrokken bij 

bloesemprojecten… 

Vinex stijl groeit in oude dorpen 

Zwerfvuil lijkt “in opkomst”! 

 

 

 

De tradities 

van onze 

dorpen zijn in 

transitie. 

Onze 

“verhalen” 

kunnen dus 

zomaar 

verloren gaan. 

   
Actie nemen is moeilijk, want het 

landschap heeft vele eigenaren! 

*Boeren*  
Landgoederen eigenaren 

Overheden 

Ondernemers 
Inwoners 

Kans:  

Ambities National Landschap ZL 

 

VVV zit in stuurgroep!  
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VVV betrokken bij Beleefweek  

National Landschap ZL  

 

De VVV ontwikkelt diverse initiatieven die helpen bij 

het ‘iconiseren’ van het landschap, zoals het binnen 

halen van labels. Hier de Duurzame Top 100.  

VVV schreef bidbook! 

Maastricht & Buitengoed 

Nieuwe aanlanding Noorderbrug en 

realisatie Frontenpark 

Groene Loper boven de nieuwe  

A2 tunnel 

VVV in werkgroep routes en 

communicatie  

(en voert deze deels uit) 
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Valkenburg Hotel Croix de Bourgogne 

Thermae gaat vernieuwen! Huize Boslust. Nieuw hotel.  

Vernieuwing Leeuw Terrein,  

met hotel 

VVV voorziet vele ondernemers van 

cijfers en marktinfo voor 

onderbouwing van hun business 

model.   

We gaan nu naar de peiler  

‘Vervoer’  

Ofwel de bereikbaarheid, niet 

alleen van Zuid-Limburg, maar 

ook van onze mooie plekjes, 

via routes e.d. Wat gebeurt 

daar? En wat doet de VVV?  
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De 6’V’s v/d NV Toerisme Zuid-Limburg, 

de peiler Vervoer.  

Directie 
Ministeries 

Provincie 

Gemeenten 

Vermaak 
Attracties, evenementen, 

festivals, horeca,  

sportmanifestaties, cultuur,  

waterrecreatie, excursies,  

Kooptoerisme/shoppen,  

Agro-toerisme 

 

 

Verblijf 
Hotels, pensions,  

B&B’s,  

campings,  

bungalowparken,  

groepsaccommodaties,  

bootligplaatsen,  

appartementen, huisjes 

 

Vervoer 
Bereikbaarheid per auto,  

trein, bus, taxi,  

vliegtuig, boot  

bewegwijzering, 

parkeren, fiets-,  

wandel-, ruiterroutes 

 

 

 

Verleiden 
Informatie 

Communicatie 

Distributie 

Verbinden 
Onderwijs 

Koepels 

 

Vergezichten 
natuurgebieden,  

monumenten, parken, 

natuurorganisaties, 

Boerenorganisaties, 

ecologische  

Verbindingszones, b 

innensteden 

 

 
© Anya Niewierra 

VVV heeft Routepunt (deels gefinancierd uit 

kaartverkoop) en doet coördinatie van 

onderhoud van alle wandel-, fiets-, auto-, 

ruiter en MTB-routes in Zuid-Limburg, met 

steun aan route events.  

Discussie over gemotoriseerd verkeer. VVV  

hielp bij ontwikkelen beleidsplan 

“ongewenste mobiliteit” en voert uit t.a.v. 

communicatie. 

 
VVV is mede initiatiefnemer (en 

uitvoerder) van de OV toerpas die 

attracties met de bus verbindt.   

Kans: upgrading van paaltjes naar 

Knopen Lopen. VVV is initiatiefnemer en 

projectleider van de omschakeling naar  

Knopen Lopen.  

Maasfietsroute, internationale kans! VVV 

in werkgroep routes en communicatie 

(proberen de Eurovelo status te krijgen) 
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Kans: Tram-fietsbaan tracé  

Maastricht Aken 
We gaan nu naar de peiler  

‘Verblijf’  

Je kunt immers wel een mooi 

landschap hebben en goed 

bereikbaar zijn, maar zonder 

verblijfsaccommodaties verdien je 

geen geld.  

Dus hoe staat het met de 

verblijfssector en wat doet de VVV?  

 

De 6’V’s v/d NV Toerisme Zuid-Limburg, 

de peiler Verblijf.  

Directie 
Ministeries 

Provincie 

Gemeenten 

Vermaak 
Attracties, evenementen, 

festivals, horeca,  

sportmanifestaties, cultuur,  

waterrecreatie, excursies,  

Kooptoerisme/shoppen,  

Agro-toerisme 

 

 

Verblijf 
Hotels, pensions,  

B&B’s,  

campings,  

bungalowparken,  

groepsaccommodaties,  

bootligplaatsen,  

appartementen, huisjes 

 

Vervoer 
Bereikbaarheid per auto,  

trein, bus, taxi,  

vliegtuig, boot  

bewegwijzering, 

parkeren, fiets-,  

wandel-, ruiterroutes 

 

 

 

Verleiden 
Informatie 

Communicatie 

Distributie 

Verbinden 
Onderwijs 

Koepels 

 

Vergezichten 
natuurgebieden,  

monumenten, parken, 

natuurorganisaties, 

Boerenorganisaties, 

ecologische  

Verbindingszones, b 

innensteden 

 

 
© Anya Niewierra 

Hotels: ruim 75% van alle hotels en hotelkamers in 

Limburg liggen in Zuid-Limburg. De grote 

bungalowparken en de grote campings liggen met 

name in Noord- en Midden. Zuid-Limburg heeft vele 

kleine (agro)campings en vele kleine verhuurders 

van vakantiewoningen.   

Hotelmarkt onderzoek naar 

levensvatbaarheid hotellerie is bijna 

afgerond. VVV in begeleidingsgroep 

Door  Hoge Hotelschool. Onderzoek naar Gastvrijheid 2015 reviews Booking.com  

VVV deed onderzoek naar 

Gastvrijheid en adviseert  

ondernemers. 
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Campings staan onder druk en worden 

getransformeerd naar  bungalowparken of 

naar tussenvormen (met luxe glamping-

tenten). De markt is verzadigd.  

VVV trekt werkgroep campings. 

Bungalowparken: vitaliteitdiscussie. Geen 

zicht op vele particuliere vakantiewoningen. 

VVV zat in werkgroep “innovatievoucher”. 

We gaan nu naar de peiler  

‘Vermaak’  

Belangrijk, want alleen als er in een 

gebied genoeg te doen is, in alle 

seizoenen, blijven gasten langer 

slapen en draai je dus meer omzet. 

En natuurlijk wonen er in de Euregio 

ook veel mensen die genieten van de 

attracties en evenementen. Vermaak 

verhoogt zo de leefkwaliteit.   

 

De 6’V’s v/d NV Toerisme Zuid-Limburg, 

de peiler Vermaak.  

Directie 
Ministeries 

Provincie 

Gemeenten 

Vermaak 
Attracties, evenementen, 

festivals, horeca,  

sportmanifestaties, cultuur,  

waterrecreatie, excursies,  

Kooptoerisme/shoppen,  

Agro-toerisme 

 

 

Verblijf 
Hotels, pensions,  

B&B’s,  

campings,  

bungalowparken,  

groepsaccommodaties,  

bootligplaatsen,  

appartementen, huisjes 

 

Vervoer 
Bereikbaarheid per auto,  

trein, bus, taxi,  

vliegtuig, boot  

bewegwijzering, 

parkeren, fiets-,  

wandel-, ruiterroutes 

 

 

 

Verleiden 
Informatie 

Communicatie 

Distributie 

Verbinden 
Onderwijs 

Koepels 

 

Vergezichten 
natuurgebieden,  

monumenten, parken, 

natuurorganisaties, 

Boerenorganisaties, 

ecologische  

Verbindingszones, b 

innensteden 

 

 
© Anya Niewierra 

Er is veel aanbod in Zuid-Limburg. Echter, 

relatief weinig aansluiting met ons DNA en 

qua evenementen veel van hetzelfde en vaak 

op hetzelfde moment. Daar werken we aan!  

 

 

De VVV heeft 

daarom een 

evenementen 

coördinator die 

werkt aan 

spreiding, 

seizoens-

verlenging en meer 

koppeling met ons 

DNA. 

 
Daarnaast bakt Simone de 

beste champagnetaart 

van Limburg!!!!   
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De VVV is mede initiatiefnemer en mede 

financier (van het plan) achter het idee om 

landmarks te creëren rond de 

 Bron van Europa  

 

VVV wil samen met de regio werken aan een 

thematische Jaarkalender Evenementen. Bijv: 

 

Maart   Kunstmaand (aanhakend op TEFAF) 

April   Bloesemmaand 

Mei   Heiligenmaand (met Hemelvaart ea) 

Juni   Aspergemaand 

Juli    Schuttersmaand 

Augustus  Muziekmaand (met fanfares) 

September  Wijnmaand 

Oktober  Bokkemaand & Biermaand 

November  Stiltemaand 

December  Kerstmaand 

 

De VVV is mede oprichter van Stichting 

Kerststad Valkenburg en verzorgt sinds de 

start in 1993 de coördinatie van de marketing.  

 De VVV werkt 

mee aan  

“de maand 

van donkerte 

en stilte”   

   

 De VVV is betrokken bij Via Belgica 

en daarmee het ontwikkelen van een 

nieuw product rond ons Romeins 

Verleden.  

We gaan nu naar de peiler  

‘Verbinden’  

Ofwel organisaties die een 

ondersteunende rol vervullen bij het 

succes van toeristisch Zuid-

Limburg. Denk daarbij aan onderwijs 

en branche organisaties. Maar ook 

aan touroperators. De VVV is vaak 

zelf een verbinder… 
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De 6’V’s v/d NV Toerisme Zuid-Limburg, 

de peiler Verbinden.  

Directie 
Ministeries 

Provincie 

Gemeenten 

Vermaak 
Attracties, evenementen, 

festivals, horeca,  

sportmanifestaties, cultuur,  

waterrecreatie, excursies,  

Kooptoerisme/shoppen,  

Agro-toerisme 

 

 

Verblijf 
Hotels, pensions,  

B&B’s,  

campings,  

bungalowparken,  

groepsaccommodaties,  

bootligplaatsen,  

appartementen, huisjes 

 

Vervoer 
Bereikbaarheid per auto,  

trein, bus, taxi,  

vliegtuig, boot  

bewegwijzering, 

parkeren, fiets-,  

wandel-, ruiterroutes 

 

 

 

Verleiden 
Informatie 

Communicatie 

Distributie 

Verbinden 
Onderwijs 

Koepels 

 

Vergezichten 
natuurgebieden,  

monumenten, parken, 

natuurorganisaties, 

Boerenorganisaties, 

ecologische  

Verbindingszones, b 

innensteden 

 

 
© Anya Niewierra 

De VVV verzorgt via ‘Limburg Ontmoet’ 

trainingen voor ondernemers, maar 

ontwikkelt ook handboeken over actuele 

thema’s, zoals hier duurzaamheid  

De VVV verzorgt gastcolleges over toerisme 

e.a. bij verschillende onderwijsinstellingen in 

Limburg, zowel HBO als MBO en zit ook in 

onderwijs expertgroepen. Daarnaast zet de 

VVV studenten in voor diverse onderzoeken.   

VVV ageert (eventueel ook juridisch) 

namens haar ondernemers tegen 

bedreigingen en treedt dus ook op als 

belangenbehartiger.  

We gaan nu naar de peiler  

‘Verleiden en Verassen’  

Zuid-Limburg moet ook “verkocht” 

worden. Tegenwoordig gaat dat niet 

meer via “zenden”  maar door onze 

verhalen tot bloei te brengen… 

 

De VVV doet dit d.m.v. de 

bloempotstrategie! 

 

De 6’V’s v/d NV Toerisme Zuid-Limburg, 

de peiler Verleiden.  

Directie 
Ministeries 

Provincie 

Gemeenten 

Vermaak 
Attracties, evenementen, 

festivals, horeca,  

sportmanifestaties, cultuur,  

waterrecreatie, excursies,  

Kooptoerisme/shoppen,  

Agro-toerisme 

 

 

Verblijf 
Hotels, pensions,  

B&B’s,  

campings,  

bungalowparken,  

groepsaccommodaties,  

bootligplaatsen,  

appartementen, huisjes 

 

Vervoer 
Bereikbaarheid per auto,  

trein, bus, taxi,  

vliegtuig, boot  

bewegwijzering, 

parkeren, fiets-,  

wandel-, ruiterroutes 

 

 

 

Verleiden 
Informatie 

Communicatie 

Distributie 

Verbinden 
Onderwijs 

Koepels 

 

Vergezichten 
natuurgebieden,  

monumenten, parken, 

natuurorganisaties, 

Boerenorganisaties, 

ecologische  

Verbindingszones, b 

innensteden 

 

 
© Anya Niewierra 
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Dit is onze bloempotstrategie!  

Ofwel onze ervaringsmarketing… 
Hoe werkt onze bloempotstrategie?  

 

Ook internationaal delen wij onze kennis. 

Zoals hier, tijdens de Global Green 

Destinations conference in Ljubljana 2016. 

De VVV werkt daarbij samen met vele 

partners, lokaal, regionaal, nationaal en 

mondiaal… 

 

Bedankt voor uw aandacht!  


